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         POLITIEHOND VERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND 

         Nieuwsbrief maart 2019    

             

        Opgericht 29 februari 1988 

 

   De jongste loten aan de Phv. Schouwen-Duiveland (honden)stam 

      

  Rifka M      Jazz XM 
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     Jong geleerd, oud …….. Rifka in actie. 

  

 

    Werk aan de terrasverlichting 

  

 

            

        Autobedrijf Landegent B.V. 

         De Roterij 22 
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Teken 
Bij een tekenbeet kan de teek zelf nog 

zichtbaar zijn, maar dit hoeft niet altijd zo 

te zijn. De teek kan zich namelijk van de 

huid los gelaten hebben en zich van het 

dier hebben laten vallen.  

Een tekenbeet is niet pijnlijk, maar kan 

eventueel wel wat jeuk geven. Daarnaast 

kan op de plaats waar een teek gebeten 

heeft ook wat roodheid of een bultje op de 

huid aanwezig zijn. Wanneer een dier door 

heel veel teken gebeten wordt kan ook 

bloedarmoede optreden.  

Naast een beet van een volwassen teek 

kunnen huisdieren ook door kleinere 

ontwikkelingsstadia, zoals de larve en de 

nymfe, gebeten worden. Deze zijn vaak 

moeilijk te vinden. 

 

  
 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

Lyme 
De bekendste ziekte die door teken 

overgedragen kan worden is de ziekte van 

Lyme. Deze wordt veroorzaakt door de 

bacterie Borrelia burghdorferi. Gelukkig 

zijn niet alle teken besmet, slechts 10% 

van de teken bevat deze 

ziekteverwekkende kiem. De bacterie 

wordt via de beet van een teek op dier en 

mens overgedragen. Als de teek binnen 48 

uur na aanhechten wordt verwijderd is de 

kans klein dat een geïnfecteerde teek de 

kiem heeft overgedragen. 
Symptomen 

Mogelijke acute symptomen van de ziekte 

van Lyme bij de hond zijn: 

- sloomheid en koorts 

- bij de hond is zeer zeldzaam een rode, 

zich uitbreidende plek rond de 

teek te zien 

Mogelijke late symptomen (maanden tot 

jaren na infectie) van de ziekte van Lyme 

bij de hond zijn: 

- gewrichtsklachten (stijfheid en 

pijnlijkheid) 

- ontstekingen van de lymfevaten en koorts 

- hartspierontstekingen 

- nierschade 

- neurolgische symptomen zoals 

gedragsveranderingen, agressiviteit en 

epileptische aanvallen 
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Babesiose 

Babesiose wordt veroorzaakt door de 

eencellige parasiet Babesia canis. Deze 

leeft in de rode bloedcellen van de 

geïnfecteerde gastheer. De teken die deze 

parasiet bij zich dragen konden voorheen 

in Nederland niet overleven, maar door de 

zachtere winters zijn ze tegenwoordig wel 

in Nederland aanwezig. Vanaf het moment 

dat een teek begint met bloedzuigen duurt 

het ongeveer 3 dagen voordat de 

ziektekiemen worden overgedragen op de 

hond. De ziektekiemen dringen door in de 

rode bloedcellen en gaan zich daar 

vermenigvuldigen. Dit zorgt ervoor dat de 

rode bloedcellen openbarsten. Het duurt 

10-20 dagen voor de eerste symptomen 
optreden. 

Symptomen 

Mogelijke acute symptomen van de ziekte 

van Lyme bij de hond zijn: 

- koorts 

- een slechte eetlust en braken 

- bleke slijmvliezen, maar soms zijn ze ook 

geel van kleur 

- een sterk rood verkleurde urine 

- als de ziekte langer duurt kan een dier in 

shock raken 

Babesiose is niet bij voorbaat dodelijk. Als 

een hond de ziekte overleeft blijven er 

helaas vaak chronische klachten voor de 

rest van zijn/haar leven bestaan. 

 

 

 

 

 

 

Deze chronische klachten kunnen zijn: 

- een verhoogde hartslag 

- opgezette lymfeklieren en een vergrote 

milt 

- onderhuidse bloedingen 

- bloedarmoede en geelzucht 

- zweren in de mondholte en/of 

ademhalingsproblemen (ook hoesten) 

- helaas overlijden door deze klachten later 

alsnog veel honden 

 
Ehrlichiose 

Ehrlichiose is een ziekte die wordt 

veroorzaakt door parasieten die in bepaalde 

witte bloedcellen van de gastheer leven. 

Symptomen 

De eerste symptomen volgen 5 tot 20 

dagen na besmetting en kunnen zijn:: 

- koorts, rillingen 

- gebrek aan eetlust, neerslachtigheid 

- bloedarmoede 

- gezwollen lymfeklieren 

- pijnlijke spieren en gewrichten, ernstige 

rug- of nekpijn 

- bloed in de urine, bloedingen 

(bijvoorbeeld in de neus) 

- oogproblemen (afscheiding, infecties) 

- neurologische afwijkingen zoals 

toevallen of moeilijk lopen 

- problemen met de ademhaling of met het 

hart 
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Ehrlichiose heeft, wanneer de hond niet behandeld wordt, vaak een dodelijke afloop of krijgt 

een chronisch verloop. Ook na een behandeling blijft de ziekte soms chronisch aanwezig. Er 

ontstaat dan een zeker evenwicht tussen de ziekteverwekker en het immuunsysteem van de 

hond. De hond is niet echt ziek, maar ook niet fit. De symptomen kunnen terugkomen als de 

hond stress heeft of een periode van verminderde weerstand door ziekte of medicijngebruik 

doormaakt 

             
         Medische ingreep na spelen met een stok (via Fb). 

 

  Grote voorwerpen zoeken op de Doedag 12 januari 2019. 
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    Speuren tijdens de Doedag 12 januari 2019 

 
     

 

 

 

 
 Ik ben weg (N;ova)  Juno over de hindernis        Voor Femmy geen probleem 

 

 

 

        
       Jachthuis Noordgouwe 
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    Slachtoffer zoeken in de puinbak (12.01.2019) 

           
          Diva     Finn 

 

     

      Uitgebreide lunch tijdens de Doedag 12 januari 2019.   Met dank aan de fam. Bakker 

     
 

 

                    

Kennels, nachthokken, hondensportartikelen, diervoeder, africhtingsmateriaal. 

Email: dpsk9dog@worldonline.nl;  www: http/welcome.tn/dpsk9s 

mailto:dpsk9dog@worldonline.nl
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  Op 12 maart 2019 starten weer de gehoorzaamheidscursussen.  

   Info:  doggyfriends@hotmail.com.  
 

 

 . 

 

 

 
  Uit deze pakketten moet je dan een (hoge) brug zien te bouwen 
 

 

    . 

    De (hoge) brug toch in wording  
 

mailto:doggyfriends@hotmail.com


9 
 

            
 

  Zo was het …………….. en  …………….zo gaat het worden. 

 

 

  . 

 
   Toen moest ook nog de beplanting voor de stellaan worden aangelegd 
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Regels      

Om de cursussen goed te laten verlopen 
hebben we wat regels. Leef de regels na: 
Graag niet (met hond) bij de ingang van het 
veld (naast veranda) blijven staan, dat is krap 
en het is daar druk. Dit voorkomt problemen 
met honden en is gewoon niet fijn om je daar 
tussendoor te wringen met je hond. 
Laat volwassen honden niet zomaar bij een 
pup komen en ook geen aangelijnde honden 
te dicht bij elkaar laten staan ter voorkoming 
van “dat doet ie anders nooit”. 
Niet uit jezelf andere honden (ook pup) aaien 
of voeren, eerst vragen aan de geleider. 
Loopsheid van teven vooraf bij instructie 
melden. Teven links en reuen rechts van 
ingang terrein uitlaten, dit voorkomt bij loopsheid 
gedoe bij reuen. 

 
 
Zonder tegenbericht geeft u de Vereniging 
(Phv.Schouwen-Duiveland) toestemming om uw 
gegevens te beheren. Een bericht kunt u sturen 
naar belinde@zeelandnet.nl. 
Foto’s van uw hond maken, is tijdens de cursus 
toegestaan, mits u de instructie niet hindert. Wilt u 
een foto maken van een andere hond (cursist of 
lid Phv.Sch-D), al dan niet met begeleider, vraag 
dan eerst toestemming. Het voorkomt problemen 

achteraf. 

 

Als je breedtesprong niet goed gaat, dan heb je 
natte voeten en kousen. 

 

Leden en sponsors dank voor de bijdragen.  

Redactie: Wim van der Linde 

 

 

 

 

Trainingstijden: 

Appèl & manwerk: 

Dinsdag  20.30-23.00 uur  

Vrijdag   19.00-23.00 uur 

Speuren: 

Zondag   10.00-12.00 uur 

  

Gehoorzaamheidscursussen: 

Dinsdag  19.30-20.15 uur 

 

Trainingsadres:    

Omloopsweg 19, 

4328 EC Burgh- Haamstede  

 

Door instructeurs en andere leden van de 
Vereniging worden foto’s gemaakt voor de eigen 
instructie en soms gebruikt in de Nieuwsbrief. 
Indien u bezwaren heeft tegen het maken van 
een foto, of groepsfoto’s, waarop u zou kunnen 
staan en/of tegen plaatsing in een Nieuwsbrief 
laat dit dan even weten. Een bericht kunt u sturen 
naar: belinde@zeelandnet.nl. 
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